
olarak kurulup Divan-ı Hümayun teşki
latı içine alınan Arap ve Acem kazasker
liğine (Bilad-i Arab kazaskerl iği ) getirildi. 
924'te (1518) Edirne kadısı. bir yıl son
ra Kemalpaşazade'nin yerine Anadolu. 
aynı yıl Zeyrekzade yerine Rumeli kazas
keri oldu ve bu sonuncu görevinde he
nüz kırk altı yaşında iken vefat etti. Bur
sa 'da atalarının gömülü olduğu mezar
lığa defnedildi. 

Dönemin kaynaklarında ilmf kudretin
den övgüyle bahsedilen ve genç yaşta 
vefatı büyük bir kayıp olarak nitelendi
r ilen Mehmed Şah'ın, Ayasofya'nın mev
cut bütün vakıflarının ayrıntılı sayımını 

ihtiva eden ve topografik bir eser özelli
ğini de taşıyan Ayasofya Vakıfları Tah
rir Defteri'ni düzenlediği bilinmektedir 
(İ stanbu l Belediyesi Atatürk Kitaplı ğı, Mu
allim Cevdet. nr. O 64) Kendisinin çeşitli 

ilimiere dair kitaplara şerh ve haşiyeler 
yazdığı kaynaklarda belirtilmiş, hatta 
bunları bir araya getirerek Atik Ali Pa
şa'ya sunduğu ifade edilmişse de kütüp
hane kayıtlarında bu çalışmaların Fena
ri ailesinin hangi ferdine ait olduğu tam 
olarak tesbit edilememektedir. Ayrıca 

Mecdi onun iyi bir şair olduğunu söyle
yerek şiirlerinden örnekler verir. 
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FENER 

İstanbul'da 
Haliç'in güney sahilinde 

tarihi bir semt. 
_j 

Günümüzde Fatih ilçesi sınırları için
de yer almakta olup Abdi Subaşı, Tahta 
Minare, Tevkif Cafer mahallelerini kap
samaktadır. Kuzeyinde Balat, batısında 
ve güneybatısında Fatih, güneyinde Aya
kapı semtleri bulunmaktadır. Bizans dev
rinde Petrion mahallesinin tamamını kap
layan Fanarion semtine Haliç surları yö
nünden. A. Van Millingen'in 1351 tarihli 
bir belgeye dayanarak Fanari adını taşı
dığını kaydettiğ i bir kapıdan girilmek
teydi. Osmanlı devrinde Fener Kapısı ola
rak anılan bu kapıya bazı XVI. yüzyıl ha
ritalarında Porta Fari ve Porta del Faro 

denilmesi, bu bölgede Haliç kıyılarının 

önemli bir deniz fenerinin bulunduğuna 
işaret etmektedir. Celal Esat Arseven. 
Haliç fenerinin Fener Kapısı'nın bulun
duğu çıkıntıya rastgeldiğini belirtmek
tedir (Eski istanbul, s. 104) . Burada bu
gün Bulgar Kilisesi diye bilinen Stefan 
(Sveti ) Kilisesi bulunmaktadır. 

Günümüze ulaşmayan Haliç surları bu 
bölgede iki sıra halinde idi. Osmanlı dö
neminde ilk sıra ile deniz arasında bir
çok ticarethane. iskele, depo vb. yapılar 
bulunmaktaydı. Bizans başşehrinin Os
manlılar tarafından fethinin ardından 

Akdeniz adalarına. Mora'ya. İtalya'ya ve 
diğer Akdeniz ülkelerine göç eden Bi
zans'ın soylu ve varlıklı ailelerinden ba
zıları. XV. yüzyıl sonlarında İstanbul ' un 
vaad ettiği güvenlik ortamına tekrar 
dönmüş ve Fener'de yerleşmişlerdi. An
cak Fener semti asıl ayırt edici karakte
rini. XVI. yüzyıl sonunda Ortodoks kili
sesi patriklik makamının (o sırada Eflak 
kapı ka hya lığ ına ait o lduğu içi n Eflak Ko
nağ ı ad ı ile bilinen) bir konağın kilisesi
ne yerleştirilmesiyle kazanmıştır. Daha 
sonraları patrikhane ve patrikhane kili
sesi aynı semtte birkaç defa yer değiş
tirmiş olmakla birlikte Fener'de. semtin 
bugüne kadar Ortodoks kilisesinin ru
hani liderinin makamı ile birlikte anıl

masına yol açacak bir süreklilik sağlan
mıştır. 

Fener'de İstanbul Ortodoks Rum ce
maatinin bu dini sürekliliğinin yanı sıra 
bir de sivil sürekliliğinden söz edilebilir. 
XVII. yüzyılda yaşayan Eremya Çelebi Kö
mürciyan. Fener Kapısı'nın iç ve dış ta
ratlarında Rumlar'ın oturduğunu söyle
mektedir. XVIII. yüzyılda ise sarraf Ho
vennesyan, Fener Kapısı'nın iç tarafında 
1797 yılında yeniden yapılmış geniş bir 
bina olan Rum patrikhanesi. Hagios Ge-

Fener semtinin 

Ha ı iç ' e doğru 

görünüşü -
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orgios patrikhane kilisesi etrafında da 
metropolitlerin evleri olduğunu kaydet
mektedir. Gemicilik ve balıkçılık yapan. 
küçük ticaret, sanat ve zenaatla uğra
şan. Pera'da ve Boğaziçi'nde taverna ve 
meyhane i ş leten Egeli ve İstanbullu Rum 
eşrafın yanı sıra patriğin yanında faali
yette bulunan birçok yarı dini. yarı bü
rokrat makam ve memuriyetlere sahip 
olan. aynı şekilde gemicilik, ticaret. ban
kerlik ve sarraflık yapan Rum aristokrat 
aileleri de patrikhanenin etrafında Ciba
li'den Balat'a kadar uzanan mahallelere 
yerleşmiş, sahilde gösteriş li konaklar ve 
yalılar inşa ettirmişlerdi. Sık sık renkli 
yortu kutlarnalarına ve ağır başlı dini tö
renlere sahne olan Fener çok sayıda mey
haneleriyle de her zaman canlı bir semt 
olagelmiştir. 

Oldukça sık yangın geçirmiş olan Fe
ner'de her yangından sonra yeniden ya
pılaşma sürecinde mahalleler kurulur
ken gerçekleştirilen ön planlamalarla. 
dik açılarla birbirini kesen bir sokak ör
güsü ve surların arkasında şehrin en dü-

. zenli mahalle dokularından biri oluşmuş
tur. Sahilde Rum asilzadelerine ait Fe
ner evlerinin günümüze kadar gelebil
miş olan son örnekleri. bu arada Vene
dik balyasunun evi olarak bilinen yapı , 

1985 yılındaki Haliç kıyı şeridini yeni
den düzenleme çalışmaları sırasında or
tadan kaldırılmıştır. Osmanlı sivil mi
marisinin özgün örneklerinden olan bu 
binalar. İstanbul ' un diğer semtlerinde 
gelişen ahşap mimariye tam bir tezat 
oluşturan taş yapılardı. Kalın duvarlar. · 
iri demir parmaklıklar ardında küçük 
pencereler. tersine çevrilmiş merdiveni 
andıran konsollar üzerinde taşınan cum
balar. kemerli kapılar Fener evlerini ka
rakterize eden mimari unsurlardır. Bu 
evler iki veya üç katlıydı ve her kat bir-
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biri üzerine cumbalarla sokağa taşıyordu. 
Genellikle her iki kat arasında ya kenger 
yapraklarıyla süslü ya da tuğlaların bir
biri üstüne çapraz oturtulmasından olu
şan testere dişli silmeler vardı. Aynı bi
çimde çatı da evin duvarından dışarıya 
taşkın bulunan ve tuğlaların çapraz ola
rak birbiri üzerine bindirilmesinden olu
şan kirpi saçaklar üzerine oturuyordu. 
Fener evlerinin cephe duvarları , her iki sı
ra taş arasında birkaç sıra ince tuğla ta
bakasıyla ayrılmış ve araları kabartma 
olarak harçla derzlenmişti. Pencereler ya 
dikdörtgen veya üst tarafları yarım daire 
biçiminde ·idi. Evlerin iç düzeni ve beze
meleri ise ahşap istanbul evlerinden fark
lı değildi. Bu evler hakkında en fazla bilgi 
ve resim, yöreyi XX. yüzyıl başında ince
leyen ve belgeleyen General L. de Beylie 
ve C. Gurlitt'in yayınlarında mevcuttur. 

Fanariot, Fanaraki denilen Fenerli aile
ler, çocuklarını zamanın en ünlü ilim mer
kezlerine sahip İtalya'ya eğitime gönde
riyorlardı. Türkçe ve Arapça'nın yanı sı
ra birçok Avrupa dilini konuşa bilen, mil
letlerarası politik ortamı takip eden, iş 

hayatında da başarılı olan bu "Fenerli 
beyler" istanbul'a döndüklerinde Osman
lı Devleti'nin yabancı devletlerle ilişkile
rini yürütmek üzere bazı memuriyetler
le, özellikle Divan-ı Hümayun ve Donan
ma-yı Hümayun tercümanlığı ile görev
lendiriliyorlard!. Giderek itimat telkin 
ettikleri için başka önemli görevler üst
lendikleri de olmuştur. 

lll. Ahmed zamanında Osmanlı Devle
ti 'ne tabi Boğdan voyvodası Dimitri Kan
temir Prut Savaşı'nda Rus tarafına ge
çince yerine 1711'de Nikola Mavrakor
data adlı bir Fenerli tayin edildi. Eflak'ın 
yönetimi de Stefan Cantacuzino'dan son
ra 1716'da yine Nikola Mavrokordato'
ya verilmişti. Mavrokordatolar gibi Ef
lak ve Bağdan beyi (hospodar) olarak Os
manlı Devleti'ne hizmet eden Fenerli aile
ler arasında Gikalar. Kalimahiler, Gara
gealar. Sutzular, ipsilantiler. Moruziler, 
Ralliler, Hangerliler, Rosettiler sayılmak
tadır. Bu aileler XVIII. yüzyılın sonu ile 
XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'
ne tabi Eflak ve Boğdan'ı idare etmiş
lerdir. Fakat siyasi faaliyetleri yalnızca 
bu iki memleketle sınırlı kalmamış, Tan
zimat'a kadar başşehir politikasında, 

özellikle Avusturya ve Rus savaşları sı

rasında etkin olmuşlardır. XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısından başlayarak Fener'in var
lıklı ve soylu aileleri Fener'i terkedip Bo
ğaziçi'nde Rumeli yakasında Kuruçeşme, 
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Arnavutköy, Yeniköy ve Tarabya kıyıla-

. rında yaptırdıkları yalı la ra taşındı lar. Ay
nı zamanda XIX. yüzyılda Balkanlar'da 
etkili olan bağımsızlık akımı, birçok Fe
nerli beyin Osmanlı Devleti çıkarlarına 

aykırı girişimde bulunarak istanbul'dan 
uzaklaşmasına sebep olduğundan bu sü
reç içinde Fener semti de bir anlamda 
bu soylular tarafından terkedildL Ancak 
1940'1ı yıllara kadar Fener çoğunlukla 
Rumlar'ın yaşadığı bir semt olmaya de
vam etti. Asıl sakinlerinin istanbul 'un 
başka semtlerine ve Yunanistan'a göç 
etmesi, yerlerine Anadolu'nun çeşitli yö
relerinden istanbul'a gelip civardaki fab
rika, küçük imalathane. atölye ve ben
zeri iş yerlerinde çalışanların yerleşmesi 
sonucu ve bunun ardından 1985 yıkımı 
dolayısıyla Fener'in tarihi dokusu ve at
mosferi tamamıyla ortadan kalkmıştır. 

Fener'deki bugün ayakta olan önemli 
mimari eserler arasında Bulgar Orto
doks Sveti Stefan Kilisesi, bir avlu etra
fında kilise, misafirhane ve kütüphane 
binalarından oluşan Türısina Külliyesi 
(loannes Prodromos Ki lisesi). Vlah Saray 
Kilisesi. Panaiya Muhliotissa Kilisesi, Ma
raşlı Rum Okulu, Yoakimyon Rum Kız 

Lisesi ve Kırmızı Mektep veya Mekteb-i 
Kebir diye anılan Rum Erkek Lisesi özel
likle dikkati çekmektedir. Bölgede bu
lunan Fener Kapısı Mescidi'nin fetihten 
hemen sonra Fatih Sultan Mehmed dö
neminde inşa edildiği sanılmaktadır. 
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FENERRUM 
ORTODOKS PATRİKHANESİ 

İstanbul'da 
ve diğer bazı bölgelerdeki 

Ortodokslar'ın ruhani merkezi. 
_j 

Hıristiyanlık, Hz. fsa 'nın tebliğiyle Filis
tin'de ortaya çıkmış olmasına rağmen 
daha çok Filistin dışındaki Roma impa
ratorluğu topraklarında ve Grek kültür 
muhitinde yayılıp gelişmiştir. Başlangıç
tan itibaren üç asır boyunca Roma bas
kısı altında yaşayan hıristiyanlar, impa
rator ı. Konstantinos'un devleti ayakta 
tutmak için dinden faydalanmak ama
cıyla "Milano fermanı" denilen izinname
yi imzalaması üzerine (313) hürriyetleri
ne kavuştular. ı. İznik Konsili'nden (325) 
sonra kilise Roma imparatorluğu'nun 
idari taksimatını esas alarak teşkilatlan
dt Buna göre eyaletlerin (dioceses) ana
kentinde (metropolis) daha sonra "pat
rik" diye adlandırılan başpiskoposlar. vi
layetlerin merkezinde de piskoposlar bu
lunuyordu. O dönemde toprakların ta
mamı Roma, İskenderiye, Antakya, Kay
seri, Efes ve Herakleia olmak üzere altı 
büyük başpiskoposluğa ayrılmıştı. Kons
tantinos, Herakleia metropolitliğine bağ
lı küçük Byzantion piskoposluğunu iki 
misli büyüyecek şekilde imar ederek 
Konstantinopolis (Yeni Roma, istanbul) 
adıyla imparatorluğun yeni başşehri yap
tı (ll Mayıs 330); ayrıca burayı başpisko
posluğa yükselterek Hıristiyanlığın mer
kezi haline getirdi. 380 'de Hıristiyanlık 


